
 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวง 
การคลัง ได้จัดงานเปิดตัวการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 
“ขจัดหน้ีนอกระบบเป็นศูนย์” ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค  
ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการแสดง 
ถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาครัฐในการขจัดหน้ีนอกระบบให้หมดไป เพื่อส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม และส่งเสริมการขยายตัวของ 
เศรษฐกิจฐานราก โดยมี พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานเปดิงาน
พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษเร่ือง “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ 
และยั่งยืน”
 ในงานดังกล่าว กระทรวงการคลังได้นำาเสนอ “แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ 
นอกระบบอยา่งบูรณาการและยัง่ยนื” โดยไดร้บัความรว่มมอืจากหนว่ยงานภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง
หลายหน่วยงาน ได้แก่ สำานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งน้ี แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนน้ัน เป็นการแก้ปัญหาทั้งในส่วนของลูกหนี้ 
และเจ้าหน้ีควบคูก่นัไปอยา่งเปน็ระบบ ครบวงจร และตอ่เนือ่ง ซึง่ประกอบดว้ย 5 มติ ิไดแ้ก่
 มิติที่ 1 การดำาเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย 
 โดยได้มีพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งเพิ่มโทษกับ 

เดินหน้าขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์
เจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อกำาจัดเจ้าหนี้นอกระบบให้หมดไปจากประเทศไทย
 มิติที่ 2 การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหน้ีนอกระบบ 
และประชาชนทั่วไป 
 โดยสนับสนุนให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นเจ้าหนี้ในระบบท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
ผ่านการขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งกระทรวง 
การคลังได้ใช้โอกาสในงานมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ให้แก่ 
ผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จำานวน 6 ราย
 อีกทั้ง ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจ เพื่อรับผิดชอบ 
ในการให้คำาปรึกษาเรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบและจัดให้มีสินเชื่อแบบใหม่เพื่อทดแทน 
หนี้นอกระบบในอัตราดอกเบ้ียที่เป็นธรรม โดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อ 
แก่ผู้ที่ ต้องการเงินฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ  
0.85 ตอ่เดอืน หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 18.83 ตอ่ป ีโดยไมน่ำาการตรวจเครดิตบโูรมาเปน็เง่ือนไข 
ในการพิจารณาสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อทั้งหมด 10,000 ล้านบาท 
 มิติที่ 3 การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 
 โดยภาครัฐได้จัดให้การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย 
ประนอมหนี้ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด จัดให้มีจุดให้คำาปรึกษาหนี้นอกระบบที่ธนาคารออมสิน 
และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง 
 มิติที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ 
 โดยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ใหค้วามรูท้างการเงนิ ใหค้วามรูด้้านการประกอบอาชพี 
และการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ลูกหนี้มีรายได้ที่เพียงพอและไม่ต้องเป็นหนี้ซ้ำาอีก

 มิติที่ 5 การร่วมมือกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โดยพฒันาเครอืขา่ยองคก์รการเงนิชมุชนใหท้ำาหนา้ทีท่ดแทนเจ้าหนีน้อกระบบ การให้
หนว่ยงานของรฐั ธนาคารออมสนิ และ ธ.ก.ส. ทำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงานพีเ่ลีย้งและสนบัสนนุ
เงินทุนให้กับองค์กรการเงินชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และการให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน
ทำาหน้าท่ีให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชน รวมท้ังการจัดทำาฐานข้อมูล 
หนีน้อกระบบเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการกำาหนดนโยบายท่ีเหมาะสมและตรงเปา้หมายในอนาคต
 การจัดงานเปิดตัวหนี้นอกระบบในครั้งน้ีมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ  
1,500 คน โดยมาจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้แทนจากคณะกรรมการกำากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบประจำาจังหวัดและ 
ประจำากรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ 
การหารายไดข้องลกูหนีน้อกระบบประจำาจงัหวดั และประจำากรงุเทพมหานคร ผูแ้ทนองคก์ร
การเงินชุมชน และภาคเอกชนที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
 นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรียังได้มอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์  
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการกลุม่แรกทีไ่ดร้บัใบอนญุาตจำานวน 6 ราย อกีทัง้ ผูบ้รหิารธนาคารออมสนิ 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรยังได้มอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อ 
ใช้จ่ายฉุกเฉินให้กับลูกหนี้นอกระบบเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการแก้ปัญหาหนี้
นอกระบบท้ังในส่วนของลูกหน้ีและเจ้าหน้ี
ควบคู่กันอย่างครบวงจร
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว 

ในตอนท้ายว่า “การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไข
หนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนที่กำาลังประสบปัญหา
หนี้ น อก ร ะบบ ได้ รู้ ว่ า จ ะ ขอ รั บ 
ความช่วยเหลือได้ท่ีไหน อย่างไร  
เจ้าหนี้นอกระบบที่ต้องการประกอบ
ธุรกิจอย่างถูกต้องได้รู้ ว่ าจะต้อง
ดำาเนินการขออนุญาตที่ไหน อย่างไร 
และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ 
ร่ ว ม กั น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า คี ทั้ ง  
12  หน่ วยงาน  ในการร่ วม กัน 
แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบให้หมด 
ไปจากประเทศไทย ตามแนวคิด 
ในการจดังานทีว่า่ ขจัดหนีน้อกระบบ
เป็นศูนย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและลดความเหลือ่มล้ำา
ในสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีรัฐบาล 
ชดุนีก้ำาหนดไวใ้นการดำาเนนิมาตรการ
หรือโครงการต่างๆ มาโดยตลอด”

การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
อยางบูรณาการและย่ังยืน5 มิติ

฿

ธนาคารออมสิน

ธ.ก.ส.

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ

สินเชื่อในระบบอื่น ๆ

เงินเดือนออกแลว

ตองเก็บออม

เปดโอกาสใหลูกหนี้สามารถรองทุกขและขอคําปรึกษาปญหาหนี้นอกระบบไดที่ 

“จุดใหคําปรึกษาปญหาหนี้นอกระบบ” ณ สาขาธนาคารออมสิน และธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะประสาน “คณะอนุกรรมการ

ไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบในทุกจังหวัด” ชวยเจรจาระหวางลูกหนี้และเจาหนี้

“คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด”

 (อัยการ สคช. / สคชจ.)

เมือ่ไกลเกลีย่จนมลูหนีเ้ปนธรรมแลว ลกูหน้ีสามารถขอสนิเชือ่ในระบบได ทัง้สนิเชือ่พโิกไฟแนนซ 

ในวงเงนิ 50,000 บาทตอราย อตัราดอกเบีย้ไมเกิน 36% ตอป หรือสนิเชือ่จากธนาคารออมสนิหรอื 

ธ.ก.ส. วงเงนิ 50,000 บาทตอราย อตัราดอกเบ้ียไมเกนิ 0.85% ตอเดือน หรือสนิเชือ่ในระบบอืน่ ๆ

ใหแหลงเงินในระบบ

ฟนฟูศักยภาพลูกหนี้ 

สาํหรบัลกูหน้ีทีย่งัมคีวามสามารถในการชําระหนีต้ํา่เกนิไป 

“คณะอนกุรรมการฟนฟแูละพัฒนาศักยภาพการหารายได

ของลกูหนีน้อกระบบในทกุจงัหวดั” จะชวยฟนฟูอาชีพ 

ปลกูฝงความรูและวนิยัทางการเงนิ ฝกอบรมอาชพี หรือพัฒนา

ทกัษะฝมอืแรงงาน

“คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ

การหารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด”

ภาครัฐจะพัฒนาเครือขายองคกรการเงินชุมชนใหทําหนาที่ทดแทนเจาหนี้นอกระบบ 

หนวยงานตาง ๆ รวมกันใหความรูทางการเงินแกประชาชน รวมทั้งจัดทํา “ฐานขอมูลหนี้นอกระบบ” 
เพื่อใชกําหนดนโยบายที่เหมาะสมและตรงเปาหมายในอนาคต

จัดการเจาหน้ีนอกระบบ

ดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย โดยมี “พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ย

เกินอัตรา พ.ศ. 2560” ซึ่งเพิ่มโทษกับเจาหนี้นอกระบบ และเปดชองทางใหเจาหนี้นอกระบบ

สามารถจดทะเบียนเปนผูใหสินเชื่อในระบบได

สอบถามเพิ่มเติม : สายดวน 1359 ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ไกลเกลี่ยประนอมหนี้

สรางภูมิคุ มกัน

 พื้นที่ประชาสัมพันธ์


